Børneintra og brugen af det i Børnebyøster
Forældrebestyrelsen mener, at forældrene i Børnebyøsters daginstitutioner er
forpligtede til løbende at holde sig orienteret på børneintra. Der er tilbagemeldinger
fra områdets institutioner om, at det langt fra er alle forældre der orinterer sig her. I
Humlebien er tallet fx på 50%.
Det kan der være mange grunde til. Vi har fx modtaget flere flygtningefamilier til
vores område, nogle forældre er teknisk udfordret og igen er der nogle forældre
der ikke tager sig tid. Vi som bestyrelse mener derfor at vi er forpligtet til at sørge
for, at alle forældre i Børnebyøster forstår og formår at orientere sig på børneintra
Hvordan kommer vi videre med udfordringen ift. forældre der ikke bruger intra?
Vi skal have en klar linje i alle institutioner ift. hvad børneintra benyttes til. Det er
vigtigt det er overskueligt og nemt som forældre at gå til og orientere sig i, samtidig
skal det være interessant med billeder og historier fra hverdagen uden at det tager
overhånd.
Vigtige beskeder må gerne komme ud via børneintra, men den enkelte institution
har et ansvar for at alle forældre se eller hører beskeden. Dette kan gøres via andre
kanaler f.eks. opslag i børnenes garderobe. Dette tilrådes indtil vi er sikre på at
forældrene formår at bruge børneintra.
Hvad ønsker vi så at bruge børneintra til?
Vores anbefaling er at forældreintra benyttes til:
 At forældre aktivt melder ferie og pasning for deres børn samt kan noterer
hvornår barnet kommer/hentes og hvem der evt. henter barnet.
 Billeder fra hverdagen samt små historier, dog skal disse ikke erstattes af den
daglige dialog med forældrene.
http://politiken.dk/indland/art5859074/For%C3%A6ldreintra-og-smser-harovertaget (artikel fra politiken om faren ved at børneintra overtager
kommunikationen med forældre).
 Beskeder til forældre. Disse skal dog komme ud særskilt og ikke kun som en
del af nyhedsbreve, da de ellers kan blive glemt og overset.

